
Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos 
és Kulturális Bizottsága 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és 
Kulturális Bizottsága a 2022. február 15. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs 
Géza termében tartott soron következő üléséről. 
 
Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, a Hivatal 
dolgozóit.  
 
 
A rövid bevezető után a jelenléti ív alapján megállapította, hogy 9 fő bizottsági tagból 9 fő jelen 
van, így a bizottság határozatképes. 
 
A jegyzőkönyv: 
-  1. számú mellékleteként szereplő jelenléti ív tartalmazza a megjelent bizottsági tagok nevét. 
-  2. számú melléklete a meghívó tartalmazza a javasolt napirendi pontokat. 
- 3. számú melléklete tartalmazza az előterjesztés az Oktatási és Kulturális Támogatási Keret, 
valamint a Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete támogatásra javasolt területeiről és a 
pályáztatás ütemezéséről 

 
Giber Vilmos tanácsnok úr a napirendi pontok ismertetésekor kérte a 2. pontban szereplő, a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. 
(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés levételét a tárgyalt 
napirendek közül, valamint a 3. és 4. napirendi pont felcserélését. Ezek alapján a 
következőképpen alakulnak a napirendi pontok:  
 
 
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor  jegyző 

 
2. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői 

munkakörének betöltéséről 
Előterjesztő:            Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:       dr. Gróf Regina  irodavezető 



 
3. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői 

munkakörének betöltéséről 
Előterjesztő:            Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:       dr. Gróf Regina  irodavezető 
 

 

Átruházott hatáskörű ügy: 

4. Előterjesztés az Oktatási és Kulturális Támogatási Keret, valamint a Nyugdíjas 
Szervezetek Támogatási Kerete támogatásra javasolt területeiről és a pályáztatás 
ütemezéséről 
Előterjesztő:         dr. Csillag Gábor     jegyző 
Közreműködik:    Decsi Andrea           polgármesteri referens 

 
 
 
5/2022. (II. 15.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága  
az ülés napirendjét elfogadta.  
 
Szavazati  arány:     9  igen 

0 tartózkodás 
0  nem 

 
 
 
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:   dr. Csillag Gábor  jegyző 
 
„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 
Szóbeli kiegészítés nem volt. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Giber Vilmos tanácsnok úr röviden ismertette a határozati javaslatokat, melyeket szavazásra 
bocsát. 
 
 
 
 
 
 



 
 
6/2022. (II. 15.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatait, valamint a rendelet módosítását elfogadásra 
javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Határozati javaslatok: 
 
 
Szavazati  arány: 9  igen 
 0 tartózkodás 
 0 nem 
 
 
Rendelet módosítás: 
 
 
Szavazati  arány: 9  igen 
 0 tartózkodás 

0 nem 

 
 
 

2. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői 
munkakörének betöltéséről 
Előterjesztő:            Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:       dr. Gróf Regina  irodavezető 

 
„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 
A bizottsági ülésre meghívást kapott a pályázó, dr. Ábrahám Levente, aki néhány gondolattal 
kívánta kiegészíteni pályázatában leírtakat.  
 
Fontosnak tartotta, hogy egy stratégiai tervet alkosson meg, mely 2022-től 2027-ig szól. 
Elmondta, hogy az intézmény hatalmas átalakulásban van, jelentős fejlesztések zajlanak. A 
levéltár felújításával új lehetőségek elé néz a múzeum. Kiemelt célja, az „Év Múzeuma” cím 
elnyerése, s ezzel egyidőben modern kiállítások, nagy látogatottság elérése. Fontos célként 
fogalmazta még meg az állandó kiállítások megújítását, a levéltár épületében egy 80 főt 
befogadó közösségi tér kialakítását, valamint olyan háttérmunka megvalósítását, mely a 
gyűjtemények tárolását biztosítja. A 2022-2027-es időszakban jelentős minőségi váktozás fog 
bekövetkezni az intézmény életében.  
 
 
 
 
 



Kérdés: 
 
Vargáné Friss Judit kérdésében megfogalmazta, hogy a történelem tanításából sajnos kimarad 
a helytörténet. Hogyan tudják Kaposvár történetét bemutatni az iskoláknak, nemcsak tantermi 
körülmények között, hanem kint, a város területén? Szándékukban áll-e az iskolák aktív 
bevonása? 
 
Dr. Ábrahám Levente válaszában elmondta, hogy maga is érzékeli a múzeumban a helytörténeti 
kiállítások hiányát. Eddig sajnos nem volt kiállítási terület erre, reméli, hogy a levéltár felújítása 
után, elköltöztetve a régészetet, a helytörténetnek méltó helyet tudnak biztosítani. Régi 
adósságuk, a Szentjakabi Apátság és romterület felújítása, ahová egy látogató központot 
álmodtak meg. Tervben van egy múzeumpedagógiai füzet összeállítása is. Minden tervének 
megvalósításában támaszkodik az adott területen dolgozó kollégáira.  
 
Nagy Attila képviselő úr a Desedai látogatóközponttal kapcsolatos új elképzelésekkel 
kapcsolatban tette fel kérdését.  
 
Dr. Ábrahám Levente elmondta, hogy a látogatóközpont kitűnő példája annak, hogy ha az 
intézmény kiváló infrastruktúrát kap, akkor azt tudja hasznosítani. 2021-ben 30 000-nél is több 
látogatója volt, mely kiemelkedően magas szám. Azonban sajnos a kapacitásaik végére értek. 
Elmondta, hogy az épület ad otthont néhány társadalmi szervezet programjának, valamint 
remek lehetőségeket biztosít a Lázár Ervin program, mely során az iskolások juthatnak 
belépőjegyekhez.  
 
Hozzászólások, vélemények: 
 
Oláh Lajosné polgármesteri megbízott asszony hozzászólásában köszönetét fejezte ki az 
igazgató úr eddigi munkájáért. Elmondta, hogy eddig mindig csak „összepakoltak”, hiszen 
felújítások, átépítések, költözések övezték mindennapjaikat. Mindennek ellenére sok kiállítást 
szerveztek. Kívánja, hogy a következő ciklusban már a „kipakolás” időszaka legyen.  
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok úr hozzáfűzte, hogy véleménye szerint a helytörténet akkor fog 
jobban a középpontba kerülni, ha megjelenne az iskolai követelményekben, érettségi 
tételekben.  
 
Tanácsnok Úr a szóbeli kiegészítések és kérdések után kéri a bizottság tagjait, hogy 
szavazzanak dr. Ábrahám Levente személyéről.  
 
 
7/2022. (II. 15.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői 
munkakörének betöltéséről szóló előterjesztést és a pályázó személyét támogatta.  

 
 
Szavazati  arány: 9  igen 
 0 tartózkodás 

0 nem 
 



 

 

3. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői 
munkakörének betöltéséről 
Előterjesztő:            Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:       dr. Gróf Regina  irodavezető 

 
„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

Giber Vilmos tanácsnok úr elmondta, hogy a kiírt pályázatra három fő adta be pályázatát, Dr. 
Dénesné dr. Orcsik Judit, Horváth Péter, valamint Rázsits Veronika. Mindhárom pályázó jelen 
van, akiket egyenként szólít a bizottság elé, hogy kiegészíthessék szóban a pályázati anyagukat.  

Szóbeli kiegészítés: 
 

1. Dr. Dénesné dr. Orcsik Judit szóbeli kiegészítése történt meg. 
Elmondta, hogy Ő jelenleg kívülről látja a könyvtár működését, hiszen nem dolgozott a 
szakmában. Nyertes pályázóként a marketingre helyezné a hangsúlyt, hiszen azt gondolja, hogy 
jelen állapotban a könyvtár látogatói nem a fiatalok, középkorúak. Azt gondolja, hogy jelenleg 
nincs igényteremtés arra, hogy az emberek könyvtárlátogatók legyenek.  Első körben 
mindenképp egy átvilágítást tervez, hogy lássa a jelenlegi állapotot. 
 
Kérdés: 
 
Vargáné Friss Judit: Jogász és közgazdászként mi vezeti arra, hogy egy kis könyvtár igazgatója 
legyen? 
 

Dr. Dénesné dr. Orcsik Judit elmondta, hogy művelődésszervező is. A vezetést nagyon 
fontosnak tarja a mindennapi működésben, úgy gondolja, hogy képes arra, hogy hatékonyan 
vezesse a könyvtárat.  

Vélemény, hozzászólás: 

Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna bizottsági tag hozzászólásában elmondta, hogy a Kodály 
Zoltán Központi Általános Iskola és tizenegy tagintézményével a könyvtárnak együttműködési 
megállapodása van és rendszeresen tartanak könyvtári foglalkozásokat, valamint több közös 
pályázatuk is van. Kaposváron nem érzi hiányát a könyvtár és az iskolák együttműködésének.  

 

 

 

 



 

2. Horváth Péter pályázó szóbeli kiegészítése:  
A pályázó elmondta, hogy elsősorban azoknak a hibáknak a kiküszöbölésére törekszik, 
melyeket az elmúlt ciklusban vétett. Nem volt elég vezetői gyakorlata. Fő célja a „minősített 
könyvtár” cím megszerzése. Szeretné kimozdítani kollégáit abból az állapotból, amiben egy 
ideje vannak, bíztatni szükséges Őket arra, hogy meg tudják csinálni a kitűzött célokat. 
Kiemelten szeretné kezelni azt a célkitűzését, hogy a város életében aktívan vegyenek részt.  

 

Kérdés: 

Vargáné Friss Judit: Elmondta, hogy a pályázat rendkívül részletes, kitér a személyes 
kapcsolatokra, a vezető és a beosztottak kapcsolatára. Az a kérdése, hogy ha a vezető több 
értekezletet tart, akkor azzal szerinte javul a vezető beosztott kapcsolat? 

Horváth Péter válaszában megfogalmazta, hogy igen, mindenképpen ezt gondolja, hiszen a 
kollégák bíztatásra szorulnak, jelenleg nem merik véleményüket kinyilvánítani, döntéseket 
hozni. Beszélgetésekben bízik, ahol nemcsak feladatot kap valaki, hanem minden a 
megbeszélésen alapul, fontosak a megfelelő feladatkiosztások.  

 

Vélemények, hozzászólások: 

Dr. Giber Vilmos tanácsnok úr hozzászólásában megfogalmazta, hogy egy teljes fejezetet 
szentel a pályázó a csapatmunka fejlesztésére. Ha sikerül a 44 fős dolgozói kört csapattá 
szervezni, akkor könnyen megszerezhető a minősített könyvtár cím. Ebben áll a megoldás.  

Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna elmondta, hogy az a vezető, aki önkritikát tud 
vezetőként gyakorolni, az jó vezető és van jövője.  

 

3. Rázsits Veronika pályázó szóbeli kiegészítése: 
A pályázó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy szakmai tapasztalattal rendelkezik, 
hiszen a könyvtárosság mellett Nagybajomban civil szervezetekkel dolgozik együtt közös 
pályázatokban, ahol az irányítás és vezetés tapasztalatát megszerezte. Kiemelte továbbá, 
hogy a könyvtár akkor lesz élő, ha a helyi oktatási intézményekkel szoros kapcsolatot ápol. 
Olvasóvá nevelés kiemelt szerepet kap. Szeretné a helyi oktatási intézményeket 
személyesen felkeresni, hogy megbeszéljék az eddigi tapasztalatokat. Célja, hogy a 
„könyvtáros” sztereotípiát leépítse. A könyvtár legyen izgalmas! 
 
Kérdés: 
 
Vargáné Friss Judit: Miért szeretne Nagybajomból ide pályázni? 
 



 

Rázsits Veronika elmondta, hogy szereti a kihívásokat. Egy nagy projekt zárult le, amiben 
dolgozott és jelenleg egy kis ürességet érzett. A diplomája könyvtáros és 
művelődésszervező. A könyvtár mindig szívügye volt, a pályázat talán korban és 
szakmailag éppen jókor jött.  

Nyári Lászlóné: Elmondja, hogy tagóvoda vezetőként tudja, hogy több évtizedes múltja van 
a könyvtárlátogatásoknak az óvodások tekintetében. Megtalálták a nevelőértékét, bízik a 
további jó együttműködésben.  

 

Dr. Giber Vilmos tanácsnok úr az elhangzott pályázati kiegészítések tükrében szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést, valamint a pályázók személyét: 

 

8/2022. (II. 15.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői 
munkakörének betöltéséről szóló előterjesztést és mindhárom pályázó személyét támogatta.  

 
 
Szavazati  arány: 9  igen 
 0 tartózkodás 
 0 nem 
 

 

Átruházott hatáskörű ügy: 

1. Előterjesztés az Oktatási és Kulturális Támogatási Keret, valamint a Nyugdíjas 
Szervezetek Támogatási Kerete támogatásra javasolt területeiről és a pályáztatás 
ütemezéséről 
Előterjesztő:         dr. Csillag Gábor     jegyző 
Közreműködik:    Decsi Andrea           polgármesteri referens 

„Az előterjesztést a Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza” 
 
 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem volt. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
 
 
 



 
 
  9/2022. (II. 15.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága jóváhagyja az Oktatási és Kulturális Támogatási Keret támogatásra javasolt 
területeit és a pályáztatás ütemezését az alábbiak szerint:  

 
I. Egyéni és kollektív pedagógiai értékek támogatása. 

II. Kulturális szervezetek tevékenységének, működésének támogatása. 
III. Egyéb, a város kulturális és oktatási életéhez, illetve az önkormányzat kulturális 

és oktatási feladataihoz kapcsolódó tevékenység támogatása. 
 

 
A pályáztatás tervezett ütemezése:  

1. Pályázati felhívás közzététele: 2022. február 18. 
2. A pályázatok beérkezési határideje: 2022. március 12. 
3. A pályázatok feldolgozása, egyeztetések: 2022. március 16-25-ig. 
4. Bizottsági ülés: 2022. április 19. 
5. Az érintettek folyamatos kiértesítése, támogatási szerződések elkészítése, 

aláíratása, támogatások utalása: 2022. június 15-ig. 
 

Civil szervezet (társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány) esetében a pályázat 
benyújtásának feltétele az otthon.kaposvar.hu/lakossági információk/közösségek/civil 
szervezetek oldalon történő regisztráció.  

 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:    Battyányi Beáta civil és roma referens 
Határidő:  2022. február 18. (pályázatok kiírása) 
   2022. április 19. (pályázatok elbírálása) 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága jóváhagyja a Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete támogatásra javasolt 
területét és a pályáztatás ütemezését az alábbiak szerint. 
 

Nyugdíjas szervezetek tevékenységének támogatása. 
 
A pályáztatás tervezett ütemezése:  

1. Pályázati felhívás közzététele: 2022. február 18. 
2. A pályázatok beérkezési határideje: 2022. március 12. 
3. A pályázatok feldolgozása, egyeztetések: 2022. március 16-25-ig. 
4. Bizottsági ülés: 2022. április 19. 
5. Az érintettek folyamatos kiértesítése, támogatási szerződések elkészítése, 

aláíratása, támogatások utalása: 2022. június 15-ig. 
 

Civil szervezet (társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány) esetében a pályázat 
benyújtásának feltétele az otthon.kaposvar.hu/lakossági információk/közösségek/civil 
szervezetek oldalon történő regisztráció.  

 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:    Battyányi Beáta civil és roma referens 



Határidő:  2022. február 18. (pályázatok kiírása) 
   2022. április 19. (pályázatok elbírálása) 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága 

 
pályázatot hirdet 

az Oktatási és Kulturális Támogatási Keretéből 
kulturális és közművelődési célok támogatására 

 
 

Támogatott területek:  
 

I. Egyéni és kollektív pedagógiai értékek támogatása. 
II. Kulturális szervezetek tevékenységének, működésének támogatása. 

III. Egyéb, a város kulturális és oktatási életéhez, illetve az önkormányzat kulturális 
és oktatási feladataihoz kapcsolódó tevékenység támogatása. 

 
A pályázatok beérkezési határideje: 2022. március 12. 
 
Pályázók köre: 
 
Pályázatot nyújthat be minden Kaposvár város területén működő civil szervezet. 
 
A pályázatot a pályázati űrlapon (1. számú melléklet) kell benyújtani. 
A pályázathoz csatolandó a pályázati adatlap (3. számú melléklet), valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján előírt 
átláthatósági nyilatkozat (4. számú melléklet). 
 
Civil szervezet (társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány) esetében a pályázat benyújtásának 
feltétele az otthon.kaposvar.hu/lakossági információk/közösségek/civil szervezetek/ oldalon 
történő regisztráció. 
 
A pályázatok elérhetők: otthon.kaposvar.hu /Hivatalos ügyek/Hirdetmények 
Pályázati adatlap papír alapon beszerezhető: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Polgármesteri Irodáján (Kaposvár, Kossuth tér 1. régi épület T/110-es ajtó). 
 
Az elbírálás határideje: 2022. április 19. 
 
Beküldési cím: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és 
Kulturális Bizottsága, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
 
 
Kaposvár, 2022. február 15. 
 
          
                                                                                                        dr. Giber Vilmos sk. 
              tanácsnok 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága 

 
pályázatot hirdet 

Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keretéből működési, kulturális és 
közművelődési célok támogatására 

 
Támogatott terület: 
 

Nyugdíjas szervezetek tevékenységének, működésének támogatása. 
 

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. március 12. 
 
Pályázók köre: 
Pályázatot nyújthatnak be Kaposvár város területén működő nyugdíjas szervezetek. 
 
A pályázatot a pályázati űrlapon (2. számú melléklet) kell benyújtani. 
A pályázathoz csatolandó a pályázati adatlap (3. számú melléklet), valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján előírt 
átláthatósági nyilatkozat (4. számú melléklet). 
 
 
Civil szervezet (társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány) esetében a pályázat benyújtásának 
feltétele az otthon.kaposvar.hu/lakossági információk/közösségek/civil szervezetek/ oldalon 
történő regisztráció. 
 
A pályázatok elérhetők: otthon.kaposvar.hu /Hivatalos ügyek/Hirdetmények  
Pályázati adatlap papír alapon beszerezhető: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Polgármesteri Irodáján (Kaposvár, Kossuth tér 1. új épület I. emelet 112-es ajtó). 
 
Az elbírálás határideje: 2022. április 19. 
 
Beküldési cím: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és 
Kulturális Bizottsága, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
 
 
 
Kaposvár, 2022. február 15. 
 
 
 
         dr. Giber Vilmos sk. 
              tanácsnok 
 
 

 



1.számú melléklet 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 
 

 
 

Pályázati űrlap  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Oktatási és Kulturális Támogatási Kerete 
 
1. A pályázó szervezet neve:_____________________________________ 
 

Címe:____________________________________________________ 
 

  Telefonszáma:___________________ 
 
  Számlaszáma:___________________ 
 
2. Az elmúlt évi kulturális tevékenység, események rövid leírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A támogatandó kulturális tevékenység, illetve rendezvény  
 
helyszíne: 
 
 
időpontja:  
 
4. A támogatandó kulturális tevékenység részletes leírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Igényelt támogatás összege:______________________________ 
 
 



 
6. Mire kívánja a pályázott összeget felhasználni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. A megpályázott kulturális terület, feladat megvalósításának  
 
teljes összege:     ___________________Ft 
 
saját erőből rendelkezésre álló összeg. ___________________Ft 
 
máshonnan igényelt egyéb forrás:  ___________________Ft 
 
önkormányzattól igényelt támogatás ___________________Ft 
 
 
A pályázathoz csatolandó a „Pályázati adatlap kulturális és nyugdíjas szervezetek 
számára” és a benne megjelölt dokumentumok. A pályázat csak a csatolt mellékletekkel 
együtt érvényes! 
 
 
Kelt: Kaposvár, 
 
 
 
 
                                Ph.     
 
 
                                                                                              ______________________ 
                  aláírás 
 



2.számú melléklet 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 
 

 
 

Pályázati űrlap  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete 
 
1.) A pályázó szervezet neve:_____________________________________ 
 

Címe:____________________________________________________ 
 

  Telefonszáma:___________________ 
 
  Számlaszáma:___________________ 
 
2.) Az elmúlt évi tevékenység, események rövid leírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.) A támogatandó tevékenység, illetve rendezvény  
 
helyszíne: 
 
 
időpontja:  
 
4.) A támogatandó tevékenység részletes leírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.) Igényelt támogatás összege:______________________________ 
 



 
 
6.) Mire kívánja a pályázott összeget felhasználni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.) A megpályázott terület, feladat megvalósításának  
 
teljes összege:     ___________________Ft 
 
saját erőből rendelkezésre álló összeg. ___________________Ft 
 
máshonnan igényelt egyéb forrás:  ___________________Ft 
 
önkormányzattól igényelt támogatás ___________________Ft 
 
 
 
 
A pályázathoz csatolandó a „Pályázati adatlap kulturális és nyugdíjas szervezetek 
számára” és a benne megjelölt dokumentumok. A pályázat csak a csatolt mellékletekkel 
együtt érvényes! 
 
 
 
 
Kelt: Kaposvár, 
 
 
 
 
                                 Ph.     
 
 
                      
                                                                                                  ______________________ 

aláírás 



3.számú melléklet 

 
PÁLYÁZATI  ADATLAP  KULTURÁLIS  ÉS  NYUGDÍJAS SZERVEZETEK 

SZÁMÁRA 
 
Ezen adatlap kitöltése szükséges a kulturális és nyugdíjas szervezetek számára a 
Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsághoz benyújtott pályázatok 
befogadásához. 
 
1.) A szervezet pontos neve: ______________________________________ 
(az alapító okirat szerint) 
2.) A szervezet székhelye: ______________________________________ 
 
3.) Aktuális levelezési címe: ______________________________________ 
 
4.)A szervezet honlapja:__________________________________________ 
 

vezetékes és mobil telefonszáma: ____________________________ 
 

e-mail címe: ___________________________________________ 
 
elnök: 
 
elnökségi tagok: 
 
 

 tagok létszáma (fő): 
 
5.) Bankszámlaszáma: ___________________________________________ 
(Mellékelni kell a bankszámlaszámot hivatalosan igazoló irat fénymásolatát.) 
 
6.) A kapcsolattartó személy neve: ____________________________ 
 

vezetékes és mobil telefonszáma: ____________________________ 
 

e-mail címe: ___________________________________________ 
 
Kijelentem, hogy a szervezetnek semminemű köztartozása nincs és az itt feltüntetett 
adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 
Kijelentem, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § és 75. §-ának megfelelően a civil 
szervezet éves beszámolóit letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál. 
 
Kelt: 
 
 
                      Ph.      
 
 
                                                                                                                 a szervezet elnöke 
 

                                                 



4. számú melléklet 
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 
A                                                              (cégnév)                                            .székhely, 
                                        adószám, képviselőjeként                                                                (képviselő 
neve)  tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. 
§ (6) bek. szerint kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint 
az általam képviselt szerv átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:  
( * = a megfelelőt alá kell húzni!) 
a)  
aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság, * 
ab) köztestület,* 
ac) költségvetési szerv,* 
ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,* 
ae) egyházi jogi személy,* 
af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,* 
ag) a társulás,* 
ah) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 
100%-os részesedéssel rendelkezik,* 
ai) a külföldi állam vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság;* 
 
 b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:* 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 
 
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:* 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 



Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a 
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-
ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 55.. § kedvezményezettről rendelkezik, 
azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. 
 
Kijelentem büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy a fentieknek megfelelő adatok az 
alábbiak: 

 ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet, 
ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges 

tulajdonosának természetes személyazonosító 
adatai:……………………………………………………………………, tulajdoni 
hányada:…………………., befolyásának és szavazati jogának 
mértéke:…………………………,** 

bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetben közvetlenül 
vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal 
rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
neve:……………………………………………………………….., tulajdoni 
hányada:…………………………………., befolyásának és szavazati jogának 
mértéke:…………………………………….** 

bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító 
adatai:………………………………………, tulajdoni hányada:…………………….., 
befolyásának és szavazati jogának mértéke:……………………., 

bd) a  bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
adóilletősége:…………………………………., 

be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet  és a bb) alpont 
szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött külföldi 
társaság jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott adatok: 
  ............................................................................. 
  

 
c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet, 
ca) a civil szervezet, vízitársulat vezető tisztségviselők természetes személyazonosító 

adatai:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………**, 

cb) a civil szervezet, vízitársulat és a vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedésével működő szervezet neve:…………………………………………………….** 

cc) a civil szervezetnek, vízitársulatnak és a  vezető tisztségviselőjének a cb) alpont szerinti 
szervezetben fennálló tulajdoni hányadának mértéke:………………………………………** 

cd) a cb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító 
adatai:…………………………………………………………………………………, tulajdoni 
hányada:……………………………………….., befolyásának és szavazati jogának 
mértéke:…………………………………………………………………..,** 

 
 ** ` szükség esetén pótlapon folytatható, vagy bővíthető a sorok száma 
Kelt:………………………………………………………… 
 

      …………………………….. 
                 képviselő 



 
5.számú melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 
 
 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 
 
 
Természetes személy pályázó/támogatott neve: …………………………………………….., 
lakcíme……………………………, születési idő, hely: ……………………………………… 
 
Gazdasági társaság pályázó/támogatott cégneve: ……………………………………………, 
székhelye:…………………………….……, adószáma: ……………………………………..., 
cégjegyzékszáma: …………………………, képviselőjének neve: ………………………….., 
nyilvántartásba vételi okirat száma: …………………………………………………………..., 
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: …………………………………………………….. 
 
Egyéb szervezet pályázó/támogatott neve: …………………………………………………..., 
székhelye:…………………………….……, képviselőjének neve: ………………………….., 
nyilvántartásba vételi okirat száma: …………………………………………………………..., 
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: …………………………………………………….. 
 
A pályázott/ igényelt támogatás összege: ……………………………… 
 
 
 
 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként/támogatást igénylőként megjelölt 
gazdasági társasággal/szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 
 
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
1. nem áll fenn vagy  
2. fennáll az …pont alapján 
 
 

A Knyt. 6. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint 6. § nem indulhat pályázóként, és nem 

részesülhet támogatásban: 

a) aki a pályázati (támogatási) eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy 
döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, (a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, 
a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei 
közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető 
tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok 
Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;) 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

 



d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 

illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) 
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének 
tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy 
képviseleti szervének tagja, 

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon 
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy 
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, 
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
          

 
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
1. nem áll fenn vagy  
2. fennáll az …pont alapján 
 
 

A Knyt. 8. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint az érintettség akkor áll fenn, ha a 

pályázó az alábbiakban felsorolt pontok közül valamelyiknek megfelel: 
a) a pályázati (támogatási)  eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó 
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy 
a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti 
képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a 
főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-
testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - kizárt közjogi tisztviselők közé 
nem tartozó - vezetője és helyettesei;) 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 
szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének 
tagja. 
 
 
 
Az összeférhetetlenség, illetve az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetése, illetve az érintettség közzététele 
érdekében az alábbiak szerint intézkedtem: 
………………………………………………………………………………………………….
…………….……………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Kelt: ……………., 20……, ………hó ……  
                                                                                               …………………………………. 

  aláírás 
 

 
 

 

 

 

 

 
Szavazati  arány: 9  igen 
 0 tartózkodás 
 0 nem 
 

 

 
 
 
 
Kaposvár, 2022. február 15.  
 
 
 
 
 
 
 
            Dr. Giber Vilmos                                            Czimmermanné Németh Andrea 
                   tanácsnok                                                                bizottsági tag 
 


